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Beste broeders en zusters, pas op voor achteloosheid, want het is destructief. Stel berouw niet uit, want 

ijdele hoop is dodelijk. Allah heeft Zijn schepping gezegend met manifeste en verborgen gunsten. De 

gelovigen danken Allah voor hen, maar de vijanden van Allah ontkennen hen. Allah () zegt:  

En wie dankbaar is, is slechts dankbaar voor zichzelf; en wie ondankbaar is: voorwaar, Allah is 

Behoefteloos, Geprezen (S31-A12) 

 

Alle verplichtingen en daden van aanbidding die Allah heeft voorgeschreven, alle daden die Hij heeft 

verboden, en alle verwerpelijke daden waarvoor Hij heeft gewaarschuwd, tonen de grote eer die Allah 

() geeft aan de moreel verantwoordelijken. Ze zijn een teken van zuivering en een manier van 

voorbereiding voor de dienaar om voor altijd te blijven in de tuinen van gelukzaligheid, in het 

gezelschap van degenen aan wie Allah Zijn genade heeft verleend, namelijk: zij zullen met degenen 

zijn die Allah heeft begunstigd van de Profeten, de waarachtigen, de martelaren en de 

rechtschapenen. En zij zijn het beste gezelschap (in het Paradijs) (69) Dat is de Gunst van Allah. 

En Allah volstaat als Alwetende (S04-A69 & 70) 

 

Abou Dharr () vertelde dat de Profeet () zei dat Allah () zegt in de heilige Hadith: “O mijn 

dienaren, het zijn maar uw daden die ik voor u rekenschap geef en u er dan voor beloont. Dus 

hij die het goede vindt, laat hem Allah loven, en hij die anders vindt dan dat, laat hem niemand 

dan zichzelf de schuld geven” (Moslim) 

 

Alle daden van aanbidding zijn voorgeschreven voor grote doelen en sublieme, nobele doeleinden. Als 

de daden van aanbidding tot bloei komen en dergelijke zaken hun doelen bereiken, zullen ze van groot 

voordeel zijn voor de moreel verantwoordelijke persoon die ze uitvoert. Als de daden van aanbidding 

echter niet leiden tot de doelen waarvoor ze zijn voorgeschreven, zullen ze als bewijs dienen tegen 

degene die ze heeft uitgevoerd. Vasten is voorgeschreven om vroomheid en vrees voor Allah te 

realiseren en om goed voor jezelf en vriendelijk voor de schepping van Allah te zijn. In deze 

gezegende maand heeft Allah () de beloning vermenigvuldigd van het uitvoeren van voorgeschreven 

en vrijwillige gebeden door dag en nacht, het betalen van zakaat voor degenen die het betalen in deze 

tijd van het jaar, en het uitgeven van geld om verschillende goede redenen. Allah () heeft ook de 

deur geopend voor Zijn dienaren om daden van welwillendheid uit te voeren en oumra te verrichten 

voor diegenen die het kunnen betalen in de Ramadan, die wordt beschouwd als de kleinere hadj. 

 

Allah () heeft ook deze maand het voorrecht gehad door de Quran erin te openbaren. Hij verruimt 

ook de harten van zijn dienaren gedurende deze maand om na te denken over zijn betekenissen, maakt 

het gemakkelijk voor tongen om het overvloedig te reciteren, en beschermt de Oumma tegen de 

rebelse duivels. Want in deze maand zijn de duivels niet in staat om het onheil, de corruptie en het 

kwaad te veroorzaken waarnaar ze streven zoals ze doen in de andere maanden van het jaar. Allah 

heeft deze maand ook de voorkeur gegeven aan het beantwoorden van de smeekbeden van hen die het 

vasten observeren.  

 

Ubadah ibn as-Samit () vertelde dat de profeet () zei: “Er is Ramadan naar je toegekomen, een 

gezegende maand, waarin Allah zich tot jou wendt en zo zijn genade afdaalt en de smeekbeden 

van Zijn dienaren aanvaardt. Hij observeert je strijd met elkaar in het doen van goede daden 

gedurende deze maand en hij beroept zich op de engelen over jou. Daarom, toon aan Allah uw 

gerechtigheid, want de ellendige persoon is inderdaad degene die Allah's genade niet is verleend 

in deze maand” (Gerapporteerd door at-Tabarani). 

 

De Khotba van vandaag gaat over het volgende onderwerp: 220408 

Ramadan en het terugkeren naar Allah 

 رمضان والرجوع إلى للا 

 

Moskee 
Anour 

Nijmegen 
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Elk moment in de maand Ramadan is enorm gezegend. Daarom, jullie die vasten, voorkom 

verwaarlozing van jullie deel van goede daden in deze maand, want elk moment dat verstrijkt zal nooit 

terugkeren tot de Dag der Wederopstanding.  

 

De profeet () zei: “Pas op voor het onderschatten van minder belangrijke zonden, want zij 

blijven opstapelen totdat ze leiden tot de vernietiging van een mens” 

Allah () zegt: Wedijver dus in (het verrichten van) het goede. Tot Allah is de terugkeer van 

jullie allen, dan zal Hij jullie berichten over datgene waarover jullie (van mening) verschilden 
(S05-A48) 
 

Beste dienaren van Allah!, laat deze Oumma blijde tijdingen hebben vanwege de overvloedige 

zegeningen en grote beloningen die het heeft in deze gezegende maand. Degenen die deze maand 

vasten, zijn vorige zonden zullen vergeven worden, wie op zijn nachten vrijwillige gebeden verricht, 

zijn vorige zonden zullen vergeven worden, en wie de Nacht van Lailat al-Qadr in gebed doorbrengt, 

zijn vorige zonden zullen vergeven worden. Dit wordt ondersteund door geverifieerde ahadith. 

 

De profeet () zei: “Een groep mensen van mijn Oumma zal zich blijven manifesteren op de 

waarheid totdat het bevel van Allah wordt uitgevoerd” (Moslim). 

 

De hele Oumma moet zich tot Allah bekeren en naar Hem terugkeren, zodat Hij de nood kan 

verlichten. Elke moslim zou oprecht tot Allah moeten bidden voor alle moslims en voor hun heersers 

en hen moeten omvatten wanneer hij Allah voor zichzelf smeekt. Hij zou ook tot Allah moeten bidden 

om de toestand van moslims overal te verbeteren. Want Ramadan is een maand waarin kwellingen 

worden verlicht en goed en gemakkelijk leven naar mensen wordt gebracht. 

 

O Allah! We vragen U om ons te helpen goede daden te verrichten en slechte daden achter te laten en 

ons liefde te geven voor de armen en behoeftigen.  

O Allah! Bescherm ons tegen beproevingen, zowel manifest als verborgen, o Heer der Werelden! 
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